
 

 

 

 

 
PROSJEKT ÅRVOLLBRINKEN – LEILIGHETER  
 
Brukerveiledning for sanitæranlegget. 
 
1. Generelt 
Alle leiligheter er tilknyttet det kommunale ledningsnett for vann og avløp. 
Det er montert felles røropplegg i sjakter som betjener flere leiligheter. 
I hver leilighet er det montert ett skjult rør anlegg med rør i i vegger og tak.  
Vann rør er av utskiftbar type såkalt rør i rør. 
 
2. Stoppekraner 
Hver leilighet har egen stoppekran. Plassering er bak luke i taket på badet. 
I tillegg finnes stopperkraner på opplegg i garasje. 
Leilighetseier må orientere seg om hvor disse er plassert. 
Stoppekranen betjenes ved å vri håndtaket 90 grader. 
Det kan være fordelaktig å stenge av vannet ved lengre fravær. 
Utekraner må tømmes for vann og stenges hver høst. 
 
3.  Lekkasjevarsling. 
Rørsystemet (vannrørene) i badene er lagt som rør/rør. Ved lekkasje fra systemet skal 
lekkasjevann dryppe fra luke i taket på badet. 
Steng vannet og kontakt rørlegger for feilsøking. 
 
4. Varmtvannsbereder 
I leilighetene er det montert varmtvannsberedere enten i kjøkkenbenk eller i bodene. 
Disse er utstyrt med en blandeventil som sitter på selve tanken for å regulere temperaturen. 
Dreieretning er angitt på ventilrattet. 
Vær oppmerksom på skoldefaren ved å sette temperaturen for høyt. (max ca +55C) 
Selve temperaturen på tanken er fabrikkinstillt på ca +70C og skal normalt ikke justeres. 
Hvis det blåser varmt vann fra sikkerhetsventilen må rørlegger kontaktes. 
 
5. Sluk og vannlåser. 
Disse må rengjøres med jevne mellomrom. Ved lengre fravær kan vannlåsene også 
tørke ut med påfølgende kloakklukt. Etterfyll da med vann. 
I kjøkkenbenk er det montert vannlås. Denne kan kreve etterstramming etter en tids bruk. 
Koblinger etc. etterstammes med håndkraft hvis drypplekkasje oppstår. 
 
6. Brannslange 
I kjøkkenbenk er det montert husbrannslange. Betjenes ved å rulle ut slangen og åpne 
stoppekranen i benken. Husk å tømme slangen etter bruk.  
OBS. Slangen skal ikke stå under trykk når den ikke er i bruk! 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Brukerveiledning for sprinkleranlegget. 
 

1. Sprinklersystemet i hver leilighet er automatisk og trenger intet tilsyn for drift for den 
enkelte huseier. Utsettes sprinklerhodet for +68C vil smeltesikringen (den røde 
glassperlen)smelte og vannet strømme ut under høyt trykk.  
 
Det er montert sprinklersentral ved trapperommet i garasje.  

     Sprinklersentralen skal ha regelmessig prøving og tilsyn noe som sameie- 
 styre må påse. Prøving utføres ved at prøvekranen åpnes og det kontrolleres 
 at signal til brannvarslingssentralen kommer frem.  
 
 

2.   Huseier bør merke seg følgende punkter: 
• Påse at sprinklerhoder ikke bygges inn eller blir skjermet på en eller 

annen måte. 
• Sprinklerhodene er selvfølgelig vare for støt og skader. Et skadet hode 

med påfølgende vannutblåsning vil forårsake store vannskader. 
• Vannet stenges av på sprinklerventil i garasje.  

Denne er merket med SPRINKLERVENTIL. 
• Det er montert sprinkler rør under trykk innstøpt i tak. Undersøk derfor alltid  

på forhånd hvor disse ligger før det bores etc. 
• Sprinklerhoder må ikke overmales. 
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